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Opinia do ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w 

związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 

(druk nr 812) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku 

z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę 

Ministrów programów pomocowych, mających na celu udzielenie wsparcia finansowego 

określonym grupom przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności 

gospodarczej jest zagrożone z uwagi na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej, wynikający ze znaczącego wzrostu, w porównaniu z ubiegłym 

rokiem, ceny energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, a także dynamicznej sytuacji na rynku 

energii.  

W uzasadnieniu do projektu podkreśla się, że analiza danych w zakresie kształtowania 

się przyszłych cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce prowadzi do konieczności 

przyjęcia przepisów dających podstawy prawne, umożliwiające Radzie Ministrów 

przyjmowanie programów pomocowych dla określonych grup przedsiębiorców w oparciu 

o bieżącą analizę sytuacji gospodarczej. 

Podstawą przyjmowania programów pomocowych przez Radę Ministrów będzie 

opublikowany w marcu 2022 r. komunikat Komisji Europejskiej: „Tymczasowe kryzysowe 

ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec 

Ukrainy”, w którym dopuszczona została możliwość udzielania przez państwa członkowskie 

Unii Europejskiej (UE) pomocy publicznej z tytułu zakłóceń w działalności gospodarki UE. 
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Pomoc ta ma służyć przede wszystkim zapewnieniu płynności i dostępu do finansowania dla 

przedsiębiorstw zmagających się z wyzwaniami obecnego kryzysu, przy jednoczesnym 

zachowaniu warunków działania na jednolitym rynku UE. Wsparcie może być udzielone na 

pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej związanych ze 

wzrostem cen energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Autorzy ustawy podkreślają, iż 

w przypadku zdefiniowania i przyjęcia przez Komisję Europejską dodatkowych wytycznych 

lub ich zmiany, przyjęta formuła prawna umożliwi odpowiednie szybkie reagowania na 

zmodyfikowane zasady pomocy publicznej. 

Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych w drodze uchwały 

Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022–2024. Programy te adresowane 

będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych 

kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Rada Ministrów przyjmując, w drodze uchwały, program 

rządowy udzielania pomocy przedsiębiorcom, określa w szczególności: 

1) katalog przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu; 

2) formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy; 

3) sposób obliczania wysokości pomocy; 

4) maksymalną kwotę pomocy; 

5) zakres wniosku o udzielenie pomocy; 

6) termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy; 

7) zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy. 

Za realizację programu rządowego odpowiada  minister właściwy do spraw gospodarki. 

W uchwale ustanawiającej program rządowy Rada Ministrów określa wysokość oraz źródła 

finansowania, a także wysokość środków na jego realizację, a także operatora programu.  

Szczegółowy zakres obowiązków wyznaczonego operatora programu, co do zasady 

określa umowa zawarta przez tego operatora z ministrem właściwym do spraw gospodarki.  

Pomoc publiczna w ramach programu rządowego przyznawana jest na wniosek  

przedsiębiorcy złożony na formularzu opracowanym przez operatora. Składając wniosek 

przedsiębiorca wyraża zgodę na poddanie się kontroli w zakresie wysokości otrzymanej 

pomocy, spełnienia warunków jej uzyskania oraz prawidłowości jej rozliczenia. 
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Minister właściwy do spraw gospodarki oraz operator programu publikują ogłoszenie 

zawierające informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie, podmiotach uprawnionych do 

składania wniosków, kryteriach, warunkach, okresie, za który przyznawana jest pomoc, 

warunkach, a także sposobie obliczania wysokości pomocy publicznej, maksymalnego 

poziomu dofinansowania, wzorze wniosku, terminie i sposobie składania wniosku. 

Podstawą udzielenia pomocy jest umowa o udzielenie pomocy zawarta przez operatora 

programu, działającego w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki, 

z przedsiębiorcą. Umowa określa przeznaczenie pomocy, jej wysokość, warunki udzielenia 

pomocy, termin i sposób jej rozliczenia (w tym zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu 

pomocy w przypadku gdy pomoc przyznana zostałaby w wysokości wyższej niż należna), 

a także tryb kontroli. 

W art. 8 ustawy określono zasady zwrotu pomocy przyznanej nienależnie lub 

w wysokości wyższej niż należna. 

Do czasu wydania przez Komisję Europejską pozytywnej decyzji o zgodności pomocy 

publicznej przewidzianej w programie rządowym, przyjętym na podstawie przedmiotowej 

ustawy, z rynkiem wewnętrznym pomoc nie będzie wypłacana. 

Ustawą wprowadza się ponadto zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska oraz z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów 

i podsektorów energochłonnych. 

Zmiany w art. 400b ustawy – Prawo ochrony środowiska mają na celu umożliwienie 

pełnienia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej roli operatora 

programu rządowego, o którym mowa w art. 3 opiniowanej ustawy. 

Zmiany w ustawie o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów 

energochłonnych: 

– wprowadzają regulację umożliwiającą przekazywanie środków z budżetu państwa do 

Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji, z przeznaczeniem na realizację 

programu rządowego, o którym mowa w art. 3 opiniowanej ustawy, 

– uzupełniają ustawę o art. 22a – zgodnie z którym dysponent Funduszu, za zgodą 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może zaciągać pożyczki na 

finansowanie rządowego programu przyjętego na podstawie opiniowanej ustawy,  
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– w art. 23 dodają regulację wskazujące, na jaki cel mogą być przeznaczone środki z 

Funduszu, 

– korygują maksymalną wysokość środków, jakie mogą zostać przeznaczone na 

rekompensaty w latach 2022–2023.  

Art. 12 – 18 ustawy wprowadzają rozwiązania umożliwiające wprowadzanie na rynek 

oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego okresie od dnia 15 września 

2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023. Uregulowania te, we wskazanym okresie, wyłączają 

stosowanie zakazów wprowadzania na rynek oraz wykorzystywania w celach grzewczych 

węgla brunatnego oraz przepisów sankcyjnych, o charakterze karnym czy administracyjnym, 

za złamanie zakazów w tym zakresie. Wprowadzono również przepisy o charakterze 

przejściowym w zakresie postępowań odnoszące się do czasowo zdepenalizowany czynów 

zabronionych, a także wymierzonych grzywien w drodze mandatów i wyroków. 

W przywołanych przepisach, w sposób odmienny od ogólnych zasad intertemporalnych 

prawa wykroczeń i prawa karnego (zawartych w art. 2 Kodeksu wykroczeń i art. 4 Kodeksu 

karnego) uregulowano kwestie intertemporalne związane z umorzeniem postępowań, 

uchyleniem mandatów i zatarciem ukarania.  

Przedmiotowe przepisy przewidują również procedurę zwrotu uiszczonych kar grzywny 

za czasowo zdekryminalizowane czyny związane ze stosowaniem przez osoby fizyczne węgla 

brunatnego w celach grzewczych.  

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień następujący po dniu 

ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu przez Radę Ministrów jako projekt pilny w 

dniu 21 września 2022 r. (druk sejmowy nr 2616).  

Projekt został skierowany do I czytania w sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju.  

Komisja przyjmując sprawozdanie (druk sejmowy nr 2621) zaproponowała poprawki 

o charakterze techniczno-legislacyjnym oraz poprawki odnoszące się do materii ustawy. 

Poprawki te, poza poprawką usuwającą z projektu ustawy zmiany proponowane w ustawie 

z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,  

nie wpłynęły w znaczący sposób na treść przedłożenia rządowego.  
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W drugim czytaniu na 62. posiedzeniu Sejmu w dniu 29 września br., zgłoszono do 

projektowanej ustawy 8 poprawek. W poprawkach nr 1 i 2 wnioskowano o dookreślenie w 

tytule ustawy i w art. 1, że pomoc, przewidywana ustawą dotyczy niektórych 

przedsiębiorców. Poprawka nr 3 postulowała ażeby pomoc była udzielana określonym 

grupom przedsiębiorców w pełnej skali, a  nie tylko w zakresie dodatkowych kosztów 

wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego. Poprawka nr 4 

wprowadzała regulację przewidującą, że Rada Ministrów może podjąć uchwałę o przyjęciu 

programu pomocy przedsiębiorcom, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji 

sejmowej, natomiast poprawka nr 5 wprowadzała obowiązek składania Sejmowi corocznej 

informacji o wykonaniu programów udzielania pomocy przedsiębiorcom przyjętych przez 

Radę Ministrów. Poprawka nr 6 wprowadzała do ustawy, omówione w pierwszej części 

niniejszej opinii, regulacje zawarte w art. 12 – 18 ustawy. Komisja poparła jedynie 

poprawkę nr 6. 

Za przyjęciem ustawy w brzmieniu proponowanym przez Komisję głosowało 229 

posłów, 9 głosów było przeciw, a 203 posłów wstrzymało się od głosu.  

 

III. Uwagi 

1. Zgodnie z art. 3 ustawy program rządowy udzielania przedsiębiorcom pomocy 

przyjmowany będzie przez Radę Ministrów w drodze uchwały. W myśl ust. 2 w art. 3 

we wskazanej uchwale Rada Ministrów określi: 

– katalog przedsiębiorców uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach programu; 

– formy, kryteria, warunki i okres przyznania pomocy; 

– sposób obliczania wysokości pomocy; 

– maksymalną kwotę pomocy; 

– zakres wniosku o udzielenie pomocy; 

– termin i sposób składania wniosków o udzielenie pomocy; 

– zasady i terminy rozliczania przez przedsiębiorcę pomocy. 

Tym samym podstawowe i najistotniejsze kwestie związane z zakresem podmiotowym, 

zasadami przyznawania pomocy, wysokością pomocy, a także obowiązkami i prawami 

podmiotów ubiegających się o pomoc w ranach programu rządowego, określone zostały 

w uchwale Rady Ministrów – akcie o charakterze wewnętrznym. Zgodnie z art. 93 
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Konstytucji akty prawa wewnętrznego, takie jak uchwała Rady Ministrów, nie mogą mieć 

bezpośredniego wpływu na sferę praw i obowiązków podmiotów spoza administracji. 

Trzeba podkreślić, że procedury ustalania zasad realizacji programu, w tym kryteria 

wyboru podmiotów uprawnionych należą do materii ustawowej.  

W związku w powyższym zachodzi wątpliwość co do zgodności zapisów 

przedmiotowej ustawy z art. 87 Konstytucji. Uchwała Rady Ministrów nie może stanowić 

źródła powszechnie obowiązujących przepisów prawa w stosunku do obywateli, tak jak ma to 

miejsce na mocy przepisów opiniowanej ustawy. Wydaje się, że konieczne jest 

„przeniesienie” praw i obowiązków, które bezpośrednio dotyczą przedsiębiorców 

uprawnionych do pomocy do aktów mających charakter prawa powszechnie obowiązującego.  

Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji źródłem powszechnie obowiązującego prawa może 

być natomiast rozporządzenie, wydane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego 

w ustawie i w celu jej wykonania.   

2. Przepisy art. 12 – 18 ustawy ustanawiające rozwiązania umożliwiające wprowadzanie 

na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego okresie od dnia 15 

września 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. zostały wprowadzone na ostatnim etapie 

procedury sejmowej (w trakcie drugiego czytania). Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Konstytucyjnego podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie w ustawie powinny przebyć 

pełną drogę procedury trzech czytań, a więc muszą być objęte materią projektu przekazanego 

do Sejmu (art. 118 i art. 119 Konstytucji). Konsekwencją wskazanej zasady odnoszącej się do 

poprawek zgłaszanych w toku procesu ustawodawczego jest ograniczenie dopuszczalnej 

materii poprawek i zakaz omijania inicjatywy ustawodawczej poprzez wprowadzanie do 

projektu nowości normatywnych. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny „treść zgłoszonych 

podczas rozpatrywania projektu ustawy przez Sejm poprawek nie może iść tak daleko, aby 

uczynić przedmiotem kolejnych czytań projekt, którego zakres w takim stopniu różni się od 

złożonej inicjatywy ustawodawczej, że jest to w istocie projekt „innej” ustawy”. W wyrokach 

K 37/03 oraz K 45/05 Trybunał wskazał, że „wnoszenie poprawek oznacza prawo składania 

wniosków, polegających na propozycji wykreślenia, dopisania lub zastąpienia innymi 

określonych wyrazów lub określonej części projektu ustawy, niemniej prawo przedkładania 

poprawek nie może przekształcać się w surogat prawa inicjatywy ustawodawczej”. 

Konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdują się ostatecznie w ustawie 

przebyły pełną drogę procedury sejmowej, ma na celu, aby nie zabrakło czasu i możliwości 
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na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. Nakazowi temu 

sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na wprowadzenie do 

projektu nowych, istotnych treści na ostatnim etapie prac sejmowych. Dotyczy to zwłaszcza 

poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu i nie będących przedmiotem rozważań w 

komisjach sejmowych. W związku z powyższym należy podnieść, iż propozycje zawarte w 

art. 12 – 18, nie przeszły pełnej procedury trzech czytań. Tym samym, nie oceniając ich 

merytorycznej zasadności, można stwierdzić, że istnieją przesłanki do uznania tych przepisów 

ustawy za niezgodne z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji przez to, że zostały 

uchwalone przez Sejm bez dochowania trybu wymaganego dla sejmowego postępowania 

ustawodawczego, w tym z pominięciem konstytucyjnych wymagań dotyczących inicjatywy 

ustawodawczej. 

Jednocześnie należy podkreślić, iż zgodnie z § 92 Zasad techniki prawodawczej jedną 

ustawą zmieniającą obejmuje się tylko jedną ustawę. Reguła powyższa służy nie tylko 

przejrzystości samego prawa, ale także ułatwia identyfikację i znalezienie poszczególnych 

zmian. Odstąpienie od tej reguły jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy między 

zmienianymi ustawami występują niewątpliwe związki tematyczne lub do zrealizowania 

zamysłu prawodawcy jest niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku ustawach. 

Rozszerzenie zakresu zmian wprowadzanych ustawą o rozwiązania umożliwiające 

wprowadzanie na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego, nie 

powiązane tematycznie z problematyką pomocy przedsiębiorcom, których prowadzenie 

działalności gospodarczej jest zagrożone z uwagi na wysokie ceny energii elektryczne  i gazu 

ziemnego, należy uznać niezgodne z przytoczonymi regułami Zasad techniki prawodawczej. 

Ponadto trudno znaleźć uzasadnienie dla konieczności wprowadzenia tego rodzaju zmian, 

niejako „przy okazji” pracy nad ustawą o zasadach realizacji programów wsparcia 

przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024.  

Wskazane art. 12 – 18 budzą również szereg wątpliwości o charakterze techniczno-

legislacyjnym, chociażby w zakresie umiejscowienia tego rodzaju przepisów czasowych w 

przedmiotowej ustawie. Wydaje się, że właściwym byłoby wprowadzenie tych regulacji jako 

przepisów o charakterze przejściowym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska i ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw.  



– 8 – 

Ponadto należy zauważyć, że ustawa we wskazanym zakresie nie była przedmiotem 

konsultacji publicznych ani opiniowania zarówno na etapie prac rządowych, jak również na 

etapie procedowania projektu ustawy w Sejmie. Trzeba mieć na względzie, że opiniowanie 

jest istotnym elementem procesu legislacyjnego, a brak wystąpienia o opinię do 

uprawnionego podmiotu może skutkować zarzutem niedochowania trybu wymaganego 

przepisami w trakcie ewentualnego badania jego zgodności z Konstytucją. 

W związku z regulacjami zawartymi w szczególności w art. 12 – 18 należy zwrócić 

uwagę, że ustawa może powodować zmiany w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, 

a skoro tak, to projekt powinien być przedmiotem opinii Komisji Wspólnej Rządu 

i Samorządu Terytorialnego. Zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji 

Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej 

Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej, organ ten jest uprawniony do opiniowania 

projektów rządowych aktów normatywnych dotyczących problematyki samorządu 

terytorialnego. 
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Główny legislator
 


